
 

 

  

 

DE KEEK OP (POLITIEKE) WEEK 21/2021 

 

Beste lezers, afgelopen week hebben we vragen gesteld over de verplaatsing van De 

Kwekerij op het Stationsplein en ook over de verontreinigde grond bij Anna’s Hoeve. Beide 

vragensetjes waren een initiatief van ons commissielid Carolien Jansson. Carolien nam, naast 

Regie en Michiel, ook deel aan een raadscommissie met uiteenlopende onderwerpen. 

Tenslotte vond Carolien ook nog de tijd om samen met Malika, ons raadslid, een motie op te 

stellen voor de Raad van 2 juni a.s.  

Hart voor Hilversum brengt daar een belangrijk onderwerp onder de aandacht en hoopt de 

hele Raad mee te krijgen. Voor jullie informatie gaat hierna de gehele motie. Dan kunnen 

jullie zien, hoe zoiets in zijn werk gaat en wat er allemaal aan voorbereidende 

werkzaamheden voor nodig zijn. Zomaar iets in de Raad roepen, is dus niet aan de orde. Veel 

voorwerk is vereist. Zie maar: 

Motie vreemd: Borstkankeronderzoek vrouwen belangrijk preventief middel 
 
M21-64 
 
De gemeenteraad van Hilversum in openbare vergadering bijeen op 2 juni 2021, 
 
overwegende dat:  

• in Nederland 1 miljoen vrouwen van vijftig jaar en ouder iedere twee jaar een preventief borstkankeronderzoek 
ondergaan;  

• in Nederland één op de zeven vrouwen borstkanker krijgt;  

• het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. De kans op een succesvolle 
behandeling is dan groter waardoor er een minder ingrijpende behandeling nodig is;  

• de staatssecretaris voor volksgezondheid, dhr. Paul Blokhuis, heeft besloten de tijdsinterval voor het periodiek 
borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van twee- naar driejaarlijks;  

• als reden hiervoor is vermeld dat het momenteel en de komende drie jaar niet mogelijk is landelijk consequent aan de 
termijn van twee jaar te kunnen voldoen;  

• het hier weliswaar gaat om landelijk beleid, maar dat ook de raden als primaire volksvertegenwoordiging op het 
terrein van de volksgezondheid een belangrijke politieke signaalfunctie hebben;  

• ook in Hilversum vrouwen uit dezelfde doelgroep wonen die met dezelfde problematiek te maken hebben; 

• deze maatregel op korte en langere termijn leidt tot verslechtering van deze uiterst belangrijke preventieve 
voorziening, ook voor bijna 14.000 Hilversumse vrouwen1;  

• vrouwen vaak niet weten dat de termijn tijdelijk is verlengd naar drie jaar, 

 
constaterende dat:  

• deze informatie over verruiming van de onderzoekstermijn alleen via websites te vinden is en niet actief met de 
betrokken vrouwen is gedeeld; 

• de GGD Gooi & Vechtstreek vrouwen actief moet informeren over alternatieve onderzoeksmogelijkheden als zij zich 
zorgen maken, 

 

 
1 StatLine - Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht, regio, 1 jan. 1996-2020 (cbs.nl) 
 

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/37713/table?dl=10529


 

 

roept het college op:  

• de GGD Gooi & Vechtstreek nadrukkelijk te verzoeken, vrouwen die tussen 2020 en 2023 volgens de oorspronkelijke 
planning aan de beurt waren voor een tweejaarlijks borstonderzoek, een brief te sturen met informatie over de 
wijziging van de tijdsinterval en daarnaast te informeren over alternatieven als consultatie van de huisarts, 
zelfonderzoek en onderzoek in een ziekenhuis; 

• de raad te informeren over de uitkomst van het verzoek aan de GGD, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Malika Boukhriss 
Hart voor Hilversum 
 

Wie wil reageren of Malika nog iets wil meegeven als ze de genoemde motie in de Raad gaat 

verdedigen, graag via info@hartvoorhilversum.nl    Tot volgende week !     

 

Jan Slingerland, raadslid 

mailto:info@hartvoorhilversum.nl

